
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

 

 

 

АНОТАЦІЯ 

РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 
 

Безпека життєдіяльності та цивільний захист 

(назва дисципліни) 

 

 

Напрям підготовки: 6.051602 Технологія виробів легкої промисловості 

Спеціалізація:   6.051602 Технологія виробів легкої промисловості 

Термін засвоєння  ОПП:         4 роки  - нормативний,                                                                                              
(нормативний, скорочений строк навчання) 
 
 
Форма навчання:         для денної форми навчання 
                                                  (денна,заочна форма навчання) 

Кафедра:    Охорони праці, стандартизації та сертифікації 

Розробник:         к.т.н., доц. Артюх С.М. 

 

 

 

м. Харків  2015 рік 



1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Природознавство 

2. Фізика 

3. Хімія 

Успішне засвоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 

1.Основи екології 
2. Основи охорони праці 
3. Охорона праці в галузі 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні: 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

• Перелік існуючих потенційних небезпек 
• Нормативно-правову базу з безпеки життєдіяльності 
• Заходи щодо створення безпечних умов праці 
• Технічні, соціально-економічні, медико-профілактичні заходи, 

спрямовані на забезпечення здорових і безпечних умов праці 

Вміти: 

- Визначати рівень безпеки системи «людина-життєве середовище» 
- Ідентифікувати небезпеки 
- Оцінювати рівень безпеки об’єкту 
- Здійснювати системний аналіз безпеки життєдіяльності 

Володіти: 

- методикою визначення профілактичних заходів попередження 
надзвичайних ситуацій 

- методикою надання першої долікарської допомоги 

- методикою розрахунку ризиків виникнення небезпек. 

 

 

 

 



3. Зміст робочої програми 

Модуль 1 

Теоретичні основи БЖД 

- Місце і значення навчальної дисципліни БЖД для підготовки майбутніх 
бакалаврів 

- Історія виникнення та розвитку БЖД 

- БЖД як навчальна категорія 

Модуль 2 

Людини як елемент системи «людини-життєве середовище» 

- Людина, як біологічний і соціальний суб’єкт 

- Середовище життєдіяльності 

- Фізіологічні особливості організму людини 

- Психологічні особливості організму людини 

- Основні положення ергономіки 

Модуль 3 

Джерела небезпеки  та породжені ними фактори 

- Антропогенні небезпеки 

- Соціальні небезпеки 

- Природні небезпеки 

- Техногенні небезпеки 

- Екологічні небезпеки 

Модуль 4 

Організація і управління БЖД 

- Нормативні документи з БЖД 

- Національні програми, норми, правила інструкції з БЖД 

- Управління та нагляд за БЖД 
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